
 

TILSTEDE:  1a,1b,2a,2b,2c,3a,3b,4a,4c,5a,5b,5c,6c,7a. 

REKTOR og Bente (fau Leder) 

Referent  Anders (2a) 

Sak 1 - Rektor informerer 

• Foreldremøter. 
o 6. trinn. Prosjekt Offline i 2 uker. 24/7, 24h også i helg. Lekser på papir. 

! SoMe og nettvett har store følger for skolehverdagen. Ingen 
SoMe eller Spill er tiltaket.  

! Foreldregruppa positiv. Store diskusjoner. 
! Barna motivert 
! Akersposten følger start og slutt. SuperNytt vært her i dag 
! 6. klasse har laget kjøreregler. Disse deles i FAU.  
! Forslag fra FAU-representant om at «dårlige erfaringer» med 

SoMe fra 6-7 klasse deles med yngre klasser som en advarsel. 
o FAU utfordret skolen og skolens ledelse til å innta en holdning til SoMe 

og spill som de også uttaler som anbefaling. På samme måte som 
skolen anbefaler vennegrupper etc, bør også Lysejordet Skole komme 
med en anbefaling. 

! Rektor skal vurdere dette på nytt 
• Kakebaking og kakesalg 

o Forut er svært takknemlig for bidragene 
o Unngå av 2 og 5 klasse må kjøpe to kakestykker. Heller øke prisen 
o Rektor skal se på saken 

• Skolemelk 
o Ikke funnet noen melkeperson blant personalet 
o Rektor skal forsøke å få dette til å inngå i en «stillingsbeskrivelse» til 

høsten 
• Byrådsleder Inga Marte Thorkildsen 

o Hun kommer for å høre om Project Offline og AKS 
• Foreldremøter på nyåret 

o Formålet med foreldremøtene på nyåret er at foreldrene skal snakke 
sammen og bli bedre kjent. Slik at vi kan styrke felleskapet rundt barna 



og blir bedre kjent som foreldre og lærere. Rektor ber om 
tilbakemelding på møtene og hva som kan forbedres slik at dette vet 
kan justeres. 

• Trivselsleder 
o FaU-representant lurer på hvordan utvelgelsesprosessen foregår og om 

denne kan kommuniseres slik at man unngår uheldige situasjoner i 
forbindelse med dette,  

o Rektor: Elevene stemmer, men lærere har siste ordet og ivaretar alle de 
andre hensyn som også må ivaretas. (ikke en menneskerett å bli TL 
etc) 

 

FAU-saker forøvrig 

 
• Sak 2 Hjelm på akedager og grillspyd 

o Skolen har ingen policy om hjelmpåbud på ake dager 
o Hva grillspyd angår foretrekker skolen at man lager/spikker grillspyd 

selv på tur. 
• Sak 3 Innkomne saker 

o Ikke lov å parkere på skolens område på kveldstid. Ønske/henstilling fra 
en forelder om at dette kanskje burde reguleres / forbys. Dog var 
mange foreldre positive til å kunne å kunne hente/levere på fotball, etc 
på kveldstid 

! Saken meldes til trafikkomiteen 
o AKS. Finnes det en mulig retning for å jobbe i en mer pedagogisk 

retning på AKS. 
o AKS. Mer sportslige aktiviteter er ønsket tidligere i AKS-tiden 

! AKS-lederen inviteres til neste møte 
• Sak 4 Lekseordning 

o Skolen ønsker at helgen skal være skolefri og at leksene deles ut først 
på mandag 

o Flertallet i FaU stemte for å ikke gå videre med denne saken på dette 
tidspunkt.  

• Sak 5  Økonomi 
o 11 725,- er utbetalt til leirskole til 6 trinn 
o 35 000,- i gave til skolen (sløydbenker, bokhyller) 
o 5 500 ,-til Barnevakten (avholdt) 
o 6 000,- settes av til Bokbuss og vurderes i forhold til resten av 

oppgraderingen av skolens bibliotek 
! Rektor eller fagutvalget redegjør for status for skolens bibliotek 

og hva som bokbussens rolle er 
o Kassabeholdningen før 17 mai er på i underkant av 30 000 

• ANNET 
o 17 mai komite 

! Komiteen er i gang 
• 2a,b,c 



• 5a,b,c 
o AKS- medlemmer fordeles i komiteer: 

! AKS-komite 
• Kaja 1b, Dag 1a, Helen 3a 

! Tema-komite 
• Bente, Kathrine og Camilla  

! Trafikk-komite 
• Hilde 4a, Ståle 6c 

! Kommunikasjonskomite 
• FAU FaceBook-side opprettes for praktisk kommunikasjon 

o Skjerm i spisefri 
! FAU ber om at skolen innskjerper spiserutinene og innfører 

skjermfri i spisepausene. Foreslår lesestund, fuelbox eller 
sittende, normal, sosial omgang. 

o FAU-ønsker en SoMe og Spill-komite 
! FAU søker foreldre som kan bidra inn og styrke kunnskapen og 

kompetansen mht. komite. 

 

Møtet avsluttet ca 2030. 


